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Artistes que fan art amb residus
El concepte d’upcycling, upcycled art o reciclatge creatiu neix el 2002, i és l’art de
reutilitzar els residus que l’espècie humana genera dia a dia, com ampolles de vidre,
bosses de plàstic, capses de cartró, taps de suro i altres residus que acabarien en un
abocador o surant al mar. Alguns creadors utilitzen aquests materials per fer art d’una
forma original i sostenible i denunciar la contaminació del planeta.
L’art no té límits. Fins i tot amb residus plàstics abandonats a l’entorn natural es poden
crear composicions màgiques i, a més, crear conscienciació.
Al llarg de la història molts artistes, per necessitat o de forma intencionada, han reutilitzat
molts objectes. Alguns exemples són els collages dels artistes cubistes com Pablo Picasso
o corrents artístics com el Pop Art o el Drap Art.
La societat actual genera una enorme quantitat de residus i per això, des de fa uns quants
anys, el reciclatge s’ha convertit en una acció imprescindible per protegir el medi. Una
manera de donar una segona vida als residus és el reciclatge creatiu, que consisteix en
reutilitzar deixalles diverses per donar-los valor gràcies a la intervenció de la creativitat.
A l’actualitat l’art reciclat, que busca transformar residus de materials diversos en obres
d’art, inspira un gran nombre d’artistes que volen transmetre un missatge crític amb el
consum excessiu i la contaminació ambiental.
A continuació trobareu una selecció d’alguns artistes i col·lectius (n’hi ha molts més!)
d’arreu del món que treballen amb residus, sobretot amb plàstics. Segur que us
inspiraran!

3



Casper van Leeuwen
Té un taller artístic a Sant Miquel de Balenyà i és
fundador del projecte QART - Transciclatge artístic, que
té per objectiu la divulgació de la consciència creativa. A
Qart faciliten experiències creatives de diverses
disciplines. Amb respecte i humilitat s’acosten a
qualsevol material o concepte. Valoren els diferents
aspectes del material i destruint, associant, combinant i
construint creen un nou objecte i una nova realitat.
https://qart.cat/
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https://qart.cat/


Prasopsuk Lerdviriyapiti “Pom”
Artista tailandesa que transforma en escultures i peces tèxtils
les ampolles de plàstic i altres tipus d’escombraries que troba a
les platges de Tailàndia per conscienciar sobre la contaminació.
Tot va començar el 2004, quan les onades del tsunami asiàtic
van arrossegar gran quantitat de deixalles. Una de les seves
obres és “Oceà blau: un missatge des del mar”, que consisteix
en un gran mur de plàstic decorat amb peixos i meduses fets
amb taps, bosses i altres materials de rebuig.
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Aurora Robson
Artista canadenca que fa escultures amb residus plàstics.
Des del 2002 exposa la seva obra internacionalment a
museus, galeries i espais no tradicionals. És també una
de les fundadores de Project Vortex, un col·lectiu
internacional d’artistes, dissenyadors i arquitectes que
treballa de manera innovadora amb residus plàstics. Té
l’objectiu de crear harmonia visual, espiritual i poètica en
zones incòmodes i madures amb negligència, fricció o
caos. Ella creu que pensem en el plàstic com a un sol ús
quan és exactament al contrari, així que l’extreu del seu
destí destructiu problemàtic i aprofita el seu potencial
per convertir-lo en una font de reflexió agradable.
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Organització Whashed Ashore – Art to Save the Sea
L’artista fundadora és Angela Haseltine Pozzi i està
acompanyada per un gran equip de persones. L’any 2010, a la
recerca de curació després de la pèrdua d’un familiar, va anar a
l'Oceà Pacífic. Va començar a investigar la font dels plàstics que
va trobar a la vora del litoral del sud d'Oregon. Va començar a
fer art per salvar el mar, i va néixer Washed Ashore, sense ànim
de lucre. Des de llavors, més de 14.000 voluntaris l’han ajudat.
Netegen les platges, recullen residus i els transformen en
escultures gegants que representen animals i vides marines
afectades per la contaminació plàstica.
Pel·lícula (durada: 1h 20 min)
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https://www.youtube.com/watch?v=bKMuBr8bk64


Caroline South
Fotògrafa d’Anglaterra que, juntament amb la seva família,
dedica gran part del seu temps a recollir plàstics i vidres
marins de les platges. És a la platja on comença la seva obra,
que continua a casa amb composicions delicades i amb molt
color dels seus tresors trobats a la platja. Fa fotografies
artístiques de les seves composicions i diu que la fa ser més
conscient del mal que causen els plàstics a les platges. Li
agrada pensar que està ajudant a mantenir-les netes.
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Mandy Barker
Fotògrafa que reinventa el llenguatge artístic per crear consciència
sobre la catàstrofe dels plàstics. Va recollir residus plàstics de més de
30 platges de Hong Kong entre 2012 i 2015. Després va treballar al
seu estudi per compondre fotografies impactants que juguen amb la
tensió entre una atracció estètica immediata i la resposta emocional
de la contaminació de l’aigua. Acompanya les fotos amb dades
científiques per aportar un valor educatiu a la seva obra.

Representació de les més 
de 500 peces de plàstic 
que es van trobar al 
cadàver d’un pollet 
d’albatros a les illes 
Midway.
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Judith i Richard Lang
Parella que des de l’any 1999 recull plàstics de la platja de
Kehoe, a Califòrnia. És una platja petita, però per a ells és
suficient per reflectir un problema tan global com és la
contaminació per plàstics. A l’arribar a casa, els netegen i els
classifiquen per colors i formes per deixar-los llestos per
formar part de les seves obres d’art. Utilitzen les mateixes
peces una vegada i una altra per crear diferents composicions
que cridin l’atenció de l’espectador.
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Alejandro Durán
Fotògraf i cineasta mexicà que fa obres d’art per conscienciar
sobre la contaminació dels oceans. El 2010 a la platja verge de
Sian ka’an a Mèxic es va quedar impressionat de la gran quantitat
de residus plàstics que hi havia i que perjudicaven l’ecosistema i la
biodiversitat. Els va recollir i catalogar i va veure que procedien de
58 països. Amb aquests residus crea inquietants composicions
artístiques sobre el terreny. La seva obra és estètica i impactant, i
està a mig camí entre el reciclatge i el land art (obra ambiental
efímera). També fa fotografies de les seves creacions.
Vídeo (durada: 7:17 min)
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https://www.youtube.com/watch?v=4tSI_LPD8Vo&t=1s


Michelle Reader
Artista i escultora britànica que viu i treballa a Londres. Fa
escultures figuratives reciclades úniques a partir de deixalles
domèstiques i industrials combinades amb objectes que troba en
botigues de segona mà. Les seves escultures a vegades tenen
elements mecànics, utilitzant peces de joguines velles, rellotges...
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Artur Bordalo “Bordalo II”
Artista portuguès que fa enormes escultures 3D amb ferralla,
pneumàtics, llaunes, plàstics i vidres, a parets i façanes d’edificis.
Recull escombraries de Lisboa per crear increïbles obres d’art. El seu
objectiu és generar consciència a la societat sobre la importància de
no contaminar, mentre mostra la quantitat de materials que es
llencen i les coses que es poden fer amb ells. L’artista diu que va
decidir representar animals perquè són els que més pateixen la
contaminació provocada pels humans.
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Marta Sanmamed
Artista, escriptora i dibuixant de Madrid. Des de fa una dècada
està compromesa amb l’Upcycling i ha escrit el manifest del
“residualisme”, crear a partir de residus sense generar més
residus. Dins d’aquest moviment hi ha el seu projecte Giardinos
verticals, teixits a partir de bosses de plàstic reutilitzades, moltes
provinents de bosses de plàstic utilitzades com a disfressa de
carnaval a les escoles.
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Sayaka Ganz
Artista japonesa que utilitza tot tipus de plàstics llençats per fer
impressionants escultures inspirades en la natura. Les seves
obres, que poden arribar a mesurar diversos metres i estar
formades per més de 500 peces, tenen intenció de conscienciar
sobre la importància de reciclar. Ella creu que la millor manera
perquè els artistes ajudin a reduir els residus és mostrar que
aquests materials poden ser molt bonics, ja que quan
considerem que aquestes coses són belles, les valorem.
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Gerhard Bär
Artista alemany que crea una tècnica que transforma residus
plàstics, com ampolles i bosses, en objectes de disseny útils i
acolorits (taules, cadires, làmpades, fruiteres...). Ho fa amb
una tècnica amb planxes de calor que fonen el plàstic a 160ºC.
Quan el material està calent es modela la peça que es vol
crear. Ha desenvolupat el projecte Social Plastics amb
diferents col·lectius d’una zona marginal de Mèxic. Les seves
obres han estat exposades a museus de tot el món. Ell
persegueix la idea d’obtenir alguna cosa valuosa a partir de
coses sense cap valor.
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Bernard Pras
Artista francès que s’inspira en el pintor renaixentista
Arcimboldo, que composava retrats a partir de flors, fruites i
vegetals. Ell utilitza la tècnica de l’anamorfosi que consisteix en
ajuntar molts objectes quotidians per aconseguir la sensació
d’estar veient una imatge en 3D. La majoria de vegades fa
instal·lacions de collage creades a partir de deixalles (cables,
joguines, sabates, llaunes...), que solen representar cares de
músics, escenes clàssiques del cinema, o recreacions de
populars obres d’art. Les obres tenen la intenció de conscienciar
sobre la quantitat de deixalles que es generen dia a dia.
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Arsenio Rodríguez
Artista autodidacte andalús que troba un altre ús a les ampolles de
plàstic ple de sensibilitat i bellesa. Algunes de les seves obres
representen plantes exòtiques, màscares, cortines, mòbils, tapissos i
tot tipus de criatures. Primer va fabricar làmpades i joguines, peces
de petit volum. Després va començar a fer grans instal·lacions amb
més de 20.000 ampolles. A més de fer obres d’art, imparteix tallers
per ensenyar el potencial de tot allò que es llença.
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Sitges ReciclArt
Festival de reciclatge i art responsable que es celebra a Sitges des
del 2016. Ofereix una programació variada d’activitats per a tots
els públics, tallers, xerrades i una exposició col·lectiva d’art amb
creacions fetes amb residus i materials reciclats per part de
diversos artistes. L’objectiu final és sensibilitzar sobre la
problemàtica dels residus plàstics en els oceans i la incidència dels
hàbits de consum sobre el medi ambient, fent èmfasi en la
importància de l’estalvi de residus. També es fan obres col·lectives
amb la participació de la ciutadania, entitats, associacions, centres
educatius i comerços.
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Col·lectiu Basurama
Col·lectiu dedicat a la investigació, creació i producció cultural i
ambiental fundat el 2001 a Madrid. Ha centrat la seva àrea d’estudi
i actuació en els processos productius, la generació de deixalles que
aquests impliquen i les possibilitats creatives que susciten aquestes
conjuntures contemporànies. Es proposen estudiar les
escombraries en tots els seus formats. Treballen a partir de les arts
visuals, i organitzen tallers, ponències, concerts i projeccions.
També promouen un espai de trobada de diferents disciplines. Han
fet molts projectes i instal·lacions artístiques en diversos països.
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Jordi Llort i Figuerola
Artista visual amb estudis de disseny gràfic, il·lustració i
jardineria, amb taller al nucli antic de Tarragona. Ha impartit
tallers al voltant de les arts plàstiques i el reciclatge per a
associacions culturals, ajuntaments, etc. Actualment prepara
tallers de reciclatge a les escoles tarragonines en el marc del
programa "L'artista va a l‘escola". Ha guanyat molts premis.
Des de fa uns anys, recull el plàstic de la costa tarragonina i
desenvolupa la seva obra al voltant d'aquesta brossa. Ha fet
una obra a les platges amb la brossa que recull. L’enganxa amb
pasta de relleu eco damunt de fusta i reinterpreta el paisatge,
com unes marines distòpiques.
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Tipus de plàstics
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PET (polietilè tereftalat) - Ampolles d'aigua i de begudes, amaniments, 
salses. 

PEAD (polietilè d’alta densitat) - Envasos de llet, suc, margarina i iogurt, 
productes de neteja, bosses d'escombraries i de supermercat. 

PVC (policlorur de vinil) - Plàstic fi i transparent per embolicar menjar, carns, 
formatge; tubs de drenatge, materials per a construcció; ampolles d'oli, 
detergents, xampú. 

PEBD (polietilè de baixa densitat) - Bosses per congelar, per al pa i de 
supermercat. 

PP (polipropilè) - Recipients de quètxup, diferents envasos per a la cuina, 
envasos de productes mèdics. 

PS (poliestirè) - Plats i gots d'un sol ús, caixes de CD, safates de carn, oueres, 
envasos durs, joguines. 

Altres - Lents per al sol, PC, MP3, DVD, ampolles per a nadons, envasos per 
escalfar al microones i algunes ampolles d'aigua. 



Vídeos
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Waste Land
Documental que segueix durant dos anys el treball de l’artista multidisciplinari brasiler Vik
Muniz, centrat en una instal·lació al Jardim Gramacho, un dels abocadors d’escombraries
més grans del món –ara clausurat-, a la ciutat de Rio de Janeiro. Lucy Walker, 2010.
Durada: 90 min.

#Ohga Corazón de plástico: los niños te muestran cómo tus acciones destruiran su futuro
Vídeo viral d’una campanya de sensibilització de l’agència italiana Ohga. Infants italians
expliquen el problema dels residus que van a parar al mar. Durada: 3:30 min.

The story of a spoon
Greenpeace publica un breu reportatge sobre la història d’una cullera de plàstic, des del
Big Bang fins a la paperera. L’objectiu és que la gent s’aturi a pensar com es fabriquen els
productes que comprem i què passa quan ja no els utilitzem. Durada: 1:55 min.

El problema dels plàstics – Info K Programa emès el 26/04/2020. Durada: 2:23 min.

Fora plàstics – Info K Programa emès el 29/05/2018. Durada: 2:17 min.

Illes de plàstic – Info K Programa emès el 10/04/2018. Durada: 2:20 min.

https://www.youtube.com/watch?v=y7n9TuudCKs
https://www.youtube.com/watch?v=JOi8Tq1mKm4
https://www.youtube.com/watch?v=eg-E1FtjaxY
https://www.ccma.cat/tv3/super3/avui_aprenem/el-problema-dels-plastics/video/6040367/
https://www.ccma.cat/tv3/super3/infok/fora-plastics/video/5768725/
https://www.ccma.cat/tv3/super3/infok/illes-de-plastic/video/5759103/
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Campanya Dràstics amb els plàstics
L'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat fa aquesta campanya per al Dia Mundial del
Medi Ambient. Projecte de sensibilització sobre l'impacte dels plàstics en el qual hi han
participat els centres educatius i entitats de la ciutat. Durada: 3:53 min.

Plàstics a la deriva
Reportatge del programa Quèquicom de TV3. Es mostra com un vaixell de pesca surt a la
mar i torna amb tants plàstics com peixos. Exposa la problemàtica dels plàstics, parlant
del seu reciclatge i recuperació. Durada: 25:15 min.

Clean seas
Espot publicitari del 2018 que fa el paral·lelisme de la separació d’una parella amb la fi de
l’ús dels plàstics. Durada: 1:57 min.

Passa del plàstic
El Govern de les Illes Balears promociona l’adéu a la moda dels plàstics amb una
campanya desenfadada i vuitantera, que pretén traslladar a la ciutadania que el canvi de
model és senzill i assequible. Durada: 1 min.

Vídeos

https://www.youtube.com/watch?v=honWQBqKbxw&t=9s
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/quequicom/plastics-a-la-deriva/video/4018450/
https://www.youtube.com/watch?v=zCNPbHuOO0o&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=Zttr6obPUD4
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Planeta o plástico
Reportatge de la revista National Geographic.

Ofegats en plàstics
Butlletí especial dedicat als plàstics de la revista Sostenible de la Xarxa de Ciutats i
pobles cap a la Sostenibilitat, Diputació de Barcelona.

Viure sense plàstics
Dossier editat per la Diputació de Barcelona.

Entra en vigor la prohibició de la venda de determinats productes plàstics d’un sol ús als
estats membres de la Unió Europea
Notícia publicada per l’Agència de Residus de Catalunya el 02/07/2021.

S’acaba el malson de les bosses de plàstic d’un sol ús
Campanya informativa de la Generalitat de Catalunya sobre el Reial Decret 293/2018,
de 18 de maig, sobre la reducció del consum de bosses de plàstic.

Enllaços interessants

http://www.nationalgeographic.com.es/temas/planeta-o-plastico
https://www.sostenible.cat/taxonomy/term/2635
https://www.diba.cat/documents/471041/346916537/Viure+sense+pl%C3%A0stics+07.pdf/30099d1a-0536-443c-dc85-fa66db831a3c?t=1611767357907
http://residus.gencat.cat/ca/actualitat/noticies/detall/restriccions_prod_plastic_d_sol_us
http://residus.gencat.cat/ca/ambits_dactuacio/sensibilitzacio/campanyes/prohibicio_bosses_plastic/


Us animem a participar-hi 
i a reduir el consum de plàstics d’un sol ús!


